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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1014743-78.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que são 
apelantes/apelados PORTOSEG S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E 
INVESTIMENTO e DECOLAR. COM LTDA, é apelado/apelante 
BENEDITO BENICIO ANDRADE DE MORAES (RECURSO 
ADESIVO).

ACORDAM, em 20ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento 
aos recursos das Corrés e deram parcial provimento ao recurso adesivo do 
Autor. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS 
CARLOS DE BARROS.

São Paulo, 23 de abril de 2018. 

Álvaro Torres Júnior
Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº: 36642
APEL.Nº: 1014743-78.2015.8.26.0161
COMARCA: Diadema
APTES.: Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento, 
Decolar.com Ltda. e Benedito Benício Andrade de Moraes (Justiça 
Gratuita)
APDOS. : Os mesmos
SENTENÇA DA JUÍZA: Erika Diniz

ILEGITIMIDADE PASSIVA  Inocorrência  
Responsabilidade solidária das fornecedoras de 
serviço  Cadeia de fornecimento  As corrés 
respondem solidariamente pelos defeitos na 
prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do 
CDC  Responsabilidade objetiva que atinge a 
todos os fornecedores que participam da cadeia 
de prestação de serviço  Inteligência do art. 7º, 
parágrafo único, c.c. 25, § 1º, ambos do CDC  
Legitimidade passiva configurada  Preliminar 
rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL  Indenização  
Banco de dados  Cobrança indevida no cartão 
de crédito do sutor - Não comprovação do débito, 
pelas corrés, da legitimidade da cobrança  
Cobrança indevida - Ônus da prova era das 
corrés  Art. 6º, VIII, do CDC  Ato ilícito e falha 
na prestação do serviço - Responsabilidade 
objetiva configurada  Inteligência dos arts. 12 a 
14 do CDC - Débito inexigível, cujo valor deve 
ser restituído ao Autor.
DANO MORAL  Ocorrência  Prova  
Desnecessidade  Inscrição indevida do nome do 
autor em cadastro de órgão de proteção ao 
crédito  Dano “in re ipsa”  Pretensão das 
corrés de redução e do autor de majoração da 
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verba indenizatória fixada na sentença em R$ 
10.000,00  Valor insuficiente  Pretensão do 
autor ao recebimento de indenização no valor de 
25 salários mínimos  Descabimento  Pretensão 
exagerada - Indenização majorada para R$ 
15.000,00 - Atualização monetária a partir da 
data deste acórdão - Juros de mora de 1% ao mês 
desde a citação.
Apelos das corrés desprovidos e recurso adesivo 
do autor provido em parte.

1. Recursos de apelação contra a sentença que julgou 

parcialmente procedente esta ação para (i) declarar a inexistência do débito 

apontado na petição inicial, (ii) determinar a exclusão definitiva da 

negativação do nome do autor, (iii) condenar solidariamente as Corrés à 

repetição simples do indébito [com correção monetária a partir da data do 

pagamento de cada parcela e juros de mora a contar da citação] e (iv) 

condenar solidariamente as corrés ao pagamento de indenização por danos 

morais ao autor fixada em R$ 10.000,00 [com atualização monetária desde 

a data de emissão do julgado e juros moratórios de 1% ao mês a contar da 

citação]; sucumbentes, as corrés foram condenadas, ainda, ao pagamento 

das custas e das despesas processuais, além dos honorários advocatícios 

fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Sustenta a corré Decolar.com que é parte ilegítima ad 

causam e, no mérito, afirma ser mera intermediária da relação jurídica 

firmada entre o autor e a companhia aérea, não tendo praticado qualquer 
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ato ilícito passível de indenização. Alega ainda que os cancelamentos e/ou 

reembolsos são feitos diretamente pelas companhias aéreas e que o autor 

efetuou compras em duplicidade, sendo uma confirmada e a outra 

cancelada pela administradora do cartão de crédito; assim, foi lícita a 

cobrança realizada. Afirma também não haver dano moral indenizável, 

pois o autor não provou o prejuízo que lhe teria sido causado. Requer a 

reforma da sentença recorrida para que se afaste a sua condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, se 

reduza o quantum indenizatório.

A corré Porto Seguro (também recorrente) afirma que a 

cobrança foi devida, pois corresponde à compra em duplicidade realizada 

pelo próprio autor e que o documento que comprova a recusa ao cartão de 

crédito diz respeito à segunda compra, permanecendo intacta a primeira, 

pois não houve prova de seu cancelamento. Alega ainda que não há prova 

da compra de outra passagem pelo autor e que este deveria ter 

imediatamente contestado a cobrança. Enfatiza também tal recorrente não 

haver prova do dano moral, cuja indenização deve ser afastada ou ter o seu 

valor reduzido.

O autor (que recorreu adesivamente) pretende majorar o 

valor indenizatório para a quantia equivalente a 25 salários mínimos.

Recursos tempestivos, bem processados e contrariados.

2.1. Os recursos foram interpostos em 24-5-2016 (cf. fl. 

125), 31-5-2016 (cf. fl. 169) e 27-6-2016 (cf. fl. 188), aplicando-se à 
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espécie as regras da Lei nº 13.105/15 (CPC/2015).

2.2. A preliminar de ilegitimidade passiva ad causam 

não subsiste.

Patente a relação de consumo entre as partes, aplica-se a 

legislação respectiva ao caso. 

E o art. 14 do CDC estabelece: 

“O fornecedor de serviços responde, 
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 
causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, 
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição 
e riscos”.

Assim, todos os fornecedores que integram a cadeia de 

prestação de determinado serviço são solidariamente responsáveis por 

danos causados aos consumidores (cf. art. 7º, parágrafo único c. c. art. 25, 

§ 1º, do CDC).

2.3. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de 

débito c. c. reparação de danos, cuja sentença reconheceu a 

responsabilidade das corrés pelos danos causados ao autor em decorrência 

da negativação indevida de seu nome (cf. fls. 121-122).

Narra o autor que em 16-8-2014 tentou adquirir duas 

passagens aéreas no sítio eletrônico da Corré Decolar.com, no valor de R$ 

1.521,00, a ser pago em 6 prestações iguais e sucessivas de R$ 253,42. 

Ocorre que seu cartão de crédito foi recusado, o que o levou a adquirir 



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

                                                                        

Apelação nº 1014743-78.2015.8.26.0161 - Diadema 

6

passagens rodoviárias para realizar a viagem. Não obstante, o valor das 

passagens passou a ser descontado de seu cartão, o que gerou a inscrição 

de seu nome nos cadastros de inadimplentes mantidos por órgãos de 

proteção ao crédito (cf. fls. 1-8, 12-17, 18, 19-24 e 25-26).

A sentença recorrida corretamente imputou 

solidariamente às corrés a responsabilidade pelos danos causados ao seu 

cliente (cf. fls. 121-122) e a ação era mesmo procedente porque não há 

prova que demonstre a origem lícita do débito cobrado, cujo 

pagamento foi comprovadamente recusado e deveria ter sido 

cancelado, mas nunca cobrado do autor (cf. fl. 18), in verbis:

“O documento de fls. 18 comprova que o autor teve seu 
cartão recusado no site da requerida. Não obstante, o documento de fls. 
19/24 comprova que o valor foi cobrado do requerente, terminando por 
ensejar a inserção de seu nome no cadastro dos inadimplentes.

Alegam as rés que o cartão recusado pertencia à 
esposa do autor, Francisca, e que, na verdade, o cartão do autor foi 
admitido. Sem razão, porém. O autor nega que sua esposa possua um 
cartão de crédito e não há qualquer prova documental demonstrando a 
versão das rés, o que torna esta versão mera suposição.

Não há, ademais, qualquer comprovação de que o 
autor tenha utilizado as passagens aéreas. Ao contrário. Este assevera 
que, após a recusa da operadora do cartão de crédito, fez sua viagem pela 
via rodoviária.

A alegação de que a ré Decolar é parte ilegítima deve 
ser rechaçada, uma vez que a informação de que o cartão havia sido 
recusado foi prestada em seu sítio. Como não é possível aferir se o 
equívoco partiu da operadora do cartão ou da Decolar, ambas deverão 
responder solidariamente pelos danos causados, nos termos do Código de 
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Defesa do Consumidor.

Diante disso, deverão as rés restituir o valor 
indevidamente pago pelo requerente.”

Alheias às evidências dos autos, as corrés afirmam que 

não cometeram ato ilícito e reputam ser devida a cobrança, mas não 

apresentam alguma prova que corrobore suas alegações; e elas 

poderiam fazê-lo, exibindo, por exemplo, documento que provasse ter o 

autor usado as passagens aéreas cujos valores lhe foram cobradas. 

Ora, se elas fizeram aquela alegação  a de ser devida a 

cobrança , cabia-lhes produzir a prova respectiva, quer porque estão 

sujeitas às normas do CDC, quer porque não podiam ignorar, como 

fornecedoras de serviços, que as regras do ônus da prova, de acordo com o 

art. 6º, VIII, do CDC, podem ser invertidas. Notadamente por ser 

verossímil a alegação do autor e por ser este hipossuficiente.

Ademais, seria até impossível ao autor fazer a prova 

negativa e nem se afiguraria razoável exigir-se isso dele, o que o colocaria 

diante da necessidade de uma probatio diabolica, tornando a atuação 

processual excessivamente difícil, quando não impossível.

É princípio comezinho de direito probatório que não se 

exige prova de fatos negativos, ao qual se agregam a inversão do ônus 

probatório (cf. art. 6°, inciso VIII, do CDC) e a assunção desse encargo por 

força da atividade lucrativa na exploração do negócio, da qual decorre a 

responsabilidade objetiva.
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Some-se a tudo isso a circunstância de terem as corrés 

arguido no mínimo fatos contrapostos à postura do autor, fazendo incidir o 

disposto no art. 373, II, do CPC/2015.

Não se pode ignorar, ademais, haver responsabilidade 

objetiva do fornecedor pelo fato do produto e do serviço (cf. arts. 12 a 14 

do CDC), bem como pelo vício do produto e do serviço (cf. arts. 18 a 20, 

21, 23 e 24).

Correta, portanto, a declaração de inexigibilidade do 

débito apontado na petição inicial (com a consequente exclusão do 

respectivo apontamento do nome do autor dos órgãos de proteção ao 

crédito e restituição simples da quantia por ele paga).

2.4. São conhecidos os casos em que não há discussão 

sobre o cabimento do dano moral (cf. arts. 5º, V e X, da CF e 186, do CC 

de 2002) e entre esses está a inscrição indevida em órgãos que cadastram 

os inadimplentes (SERASA, SPC, CCF etc.) e que emitem listas deles para 

conhecimento geral (cf. Humberto Theodoro Júnior, Dano moral, ed. 

Juarez de Oliveira, 4ª ed., 2001, p. 101), ou a manutenção indevida destas 

inscrições, além do protesto indevido de título de crédito. Pode ser 

acrescentada também a hipótese em que o indivíduo tem vedado o seu 

acesso ao crédito, ou às compras.

Afinal, dizer de alguém inadimplente, quando não o é  

e essa foi a ideia gerada por situação criada pelas Corrés -, implica ofensa à 

honra e à dignidade da pessoa, vítima do erro. Aí estão a ação e a lesão (in 
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re ipsa), resultando às Corrés o dever de indenizar, dispensada qualquer 

outra prova. Notadamente porque não se há falar em prova do dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a condenação (cf. 

REsp. 86.271-SP, rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito).

2.5. A doutrina inclina-se no sentido de conferir à 

indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente, 

quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva Pereira, 

Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão a direitos 

de natureza não patrimonial (CF, art. 5º, incisos V e X) deve receber uma 

soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas, arbitrada segundo as 

circunstâncias. Não deve ser fonte de enriquecimento, nem ser inexpressiva 

(cf. autor, ob. e p. cit.), sendo meramente arbitrável.

Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador 

do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado, 

persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a 

compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável em 

contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma satisfação, 

moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o sofrimento 

impingido.

Esta Câmara tem procurado, dentro do possível, 

estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme seja 

de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base na regra 
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de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique do homem 

médio. E bem certo é que se devem considerar certos parâmetros para o 

fim de arbitramento da verba reparatória, como as condições financeiras e 

sociais das partes e a intensidade do dano, buscando-se, por meio da 

reparação, dar conforto psicológico à vítima e, ao mesmo tempo, sancionar 

o causador do fato danoso, a fim de que tome a devida cautela no exercício 

de sua atividade e evite a reincidência.

Sopesados esses fatores, observado o critério da 

razoabilidade e presente a necessidade de se atentar para que o 

arbitramento se opere sem abusos ou exageros, justificam a elevação da 

indenização arbitrada em primeiro grau (R$ 10.000,00) para R$ 

15.000,00 (com correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal a 

partir da data deste acórdão e juros moratórios de 1% ao mês contados da 

citação).

O valor pretendido pelo Autor [25 salários mínimos (cf. 

fl. 175)] é exagerado, não podendo ele tirar proveito do ilícito, mas apenas 

receber uma indenização justa.

Frise-se que a correção monetária incide a partir da 

fixação de seu quantum, nos termos da Súmula 362 do Colendo STJ: “a 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento”. 

Os juros de mora fluem desde a citação por se tratar de 

responsabilidade contratual (cf. art. 405 do CC).
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3. Posto isso, o meu voto nega provimento aos recursos 

das corrés e dá parcial provimento ao recurso adesivo do autor.

ÁLVARO TORRES JÚNIOR

Relator
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